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Start up:
Hogyan alapítsunk vállalkozást? 



Az üzleti ötlet

� Az üzleti ötletet kritikusan meg kell vizsgálni:
� kinek akarjuk eladni a terméket/szolgáltatást? 
� miért pont nálam vásárolnának az ügyfelek?
� miben tér el az én kínálatom más hasonló termékektől/ 

szolgáltatástól?
� mekkora a piac?
� kik a versenytársaim?



Személyi feltételek

� vállalkozó-típusú ember vagyok?
� szükséges személyiségvonások: terhelhetőség, 

kockázatvállalási hajlandóság, önállóság, jó kapcsolat-
teremtő készség, stb. 

� teszt leendő vállalkozók részére: www.gruenderservice.at
� szakmai képzettség:

� az ágazatban szerzett tapasztalat
� vállalkozási ismeretek 

� a családi környezet egyetért a cég alapításával és 
támogatja azt



Milyen esetekben szükséges iparengedély?

� a tevékenység nincs kivéve az Iparüzésről szóló rendelet 
hatálya alól 

� a a tevékenységet rendszeresen gyakoroljuk 
� a tevékenységet saját számlára és saját kockázatra 

gyakoroljuk
� a tevékenység nyereség szerzésére irányul 
� a kivételeket az Iparüzésről szóló rendelet (GewOÖ 2. 

szakasza tartalmazza



Az ipar különféle típusai

ipar típusa

� szabadon űzhető ipar 

a) típusba sorolt (a GewO 

nevesíti)

b) szabadon kialakított ipar

� szabályozott ipar

a) képműipar 

b) egyéb 

� jogerőhöz kötött ipar 

(megbízhatóság vizsgálata)

alkalmasság 

igazolása

-----

igen1

igen1

mikor kezdhető meg 

az ipar űzése

amint minden  dokumentum 

rendelkezésre áll

amint minden  dokumentum 

rendelkezésre áll

a vonatkozó határozat 

jogerőre emelkedése

� kapcsolódó iparok: a saját szakmán túlmutató szolgáltatásokat szabad 
nyújtani, de ezek nem számítanak külön iparnak

1 (mester-)vizsga ill. egyedi alkalmasság



Szolgáltatásnyújtás bejelentése 

� akkor szükséges, ha fix letelepedés nélkül, átmeneti 
jelleggel történik szolgáltatások nyújtása 
� bejelentés a BMWFJ (Gazdasági Minisztérium) felé
� felvétel a szolgáltatók nyilvántartásába



Üzemi létesítmények működtetésének jogi 
szabályozása

� mi számít üzemi létesítménynek?
� helyhez kötött létesítmény
� amely iparűzés célját szolgálja
pl. műhely/üzlet/vendéglő/garázs

� szükséges-e iparűzési engedély?
� az ipari létesítményak számára akkor szükséges engedély, 

ha hátrányos kihatások származnak belőle a cég 
tulajdonosai, az ügyfelek, vendégek, szomszédok, és a köz 
számára, pl. az élet, az egészség ,a vagyon veszélyez-
tetése, szag- vagy zajterhelés, környezetszennyezés, 
közlekedési terhelés, stb. 

� nem szükséges iparűzési engedély, pl. kizárólag irodai 
tevékenység esetén 



Jogi forma

� az iparűzés legfontosabb jogi formái a követlezők
� egyéni vállalkozás
� OG - offene Gesellschaft = közkereseti társaság
� KG - Kommanditgesellschaft = betési társaság
� GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung = kft. 

� az egyes jogi formák előnyeit és hátrányait részletesen 
tartalmazza a „Leitfaden für Gründerinnen und Gründer 
(Cégalapítási útmutató) 18. oldaltól kezdődő része



Egyéni vállalkozás

� az iparűzés bejelentésével jön létre
� a cégnyilvántartásba akkor kell bejegyzeni, ha az éves 

forgalom meghaladja a 700.000,-- eurót
� korlátlan személyes felelősség
� bejegyzett egyéni vállalkozás - Eingetragenes 

Einzelunternehmen (e.U.): 
� a cégnyilvántartásba való bejegyeztetés önkéntes alapon is 

lehetséges
� évi 700.000,-- euró bevételig bevételi és kiadási 

nyilvántartás vezethető
� a cégnév szabad megválasztása:

személynév, tárgynév vagy fantázianév



Személyegyesítő társaságok

� közkereseti társaság/betéti társaság
� legalább 2 társasági tag szükséges 
� közkereseti társaság (OG) esetén:

2 korlátlanul felelős társasági tag 
� betéti társaság (KG) esetén:

1 korlátlanul felelős társasági tag  (beltag)
1 korlátozottan felelős társasági tag (kültag)
bevételi és kiadási nyilvántartás vezethető 700.000,--
euró éves forgalomig



Tőkeegyesítő társaságok

� korlátolt felelősségű társaság - Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH)

� alaptőke 35.000,-- euró
� 17.500.-- euró készpénzben 
� a társasági szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni
� mérlegkészítési kötelezettség
� 25 % társasági adó (KöSt)
� 25 % tőkehozam-adó (KESt), mely a nyereség kivételekor 

esedékes  
� lehetséges az egyszemélyes társaság



Társadalombiztosítás (GSVG: vállalkozók 
társadalombiztosításáról szóló törvény )

� a kötelező társadalombiztosítás hatálya alá esnek:
� az egyéni vállalkozók
� a közkereseti társaság (OG) tagjai
� a betéti társaság (KG) beltagjai 
� a kft. (GmbH) tulajdonos-ügyvezetője

– 25 % részesedésig ASVG (általános tb. törvény)
– 26 % - 49 %: ASVG vagy GSVG
– 50 %-tól: GSVG

� új vállalkozók a társadalombiztosítási küszöbértékek 
átlépése után fizetnek csak  

� a biztosítás kezdete: az iparűzés bejelentésének hónapja



Járulékok

� egészségbiztosítás: 7,65 %
� nyugdíjbiztosítás: 17,50 %

vállalkozók előtakarékossága(MVK): 1,53 %
(2008.01.01. óta)

� balesetbiztosítás: € 8,20/hó
� munkanélküli biztosítás: 6 %

(önkéntes/2009.01.01. óta)



A társalombiztosítási járulékok fizetésének 
gyakorisága és határideje 

� a társadalombiztosítási intézet negyedévente írja elő

� fizetés esedékessége: a naptári negyedév 2. havának 
vége 

� a járulékokat az esedékesség időpontjától számított 15 
napon belül kell befizetni



� a jövedelemadó Ausztriában a vállalkozó „béradója“ 
� alapja és az adóalap: az éves elért nyereség + az egyéb 

jövedelmek (pl. munkaviszonyból származó jövedelem)
� a nyereség meghatározásának módszerei

� bevételi-kiadási nyilvántartás
� átalányosítás
� kettős könyvvitel

� 0-50% közötti adókulcs
� az éves bevétel 11.000,- euróig adómentes
� negyedévenkénti előlegfizetés 
� az éves adóbevallást a következő év április 30.-ig kell 

benyújtani
� elektronikus bevallás esetén: június 30. 

Jövedelemadó 



� forgalmi ill. értéktöbblet-adó
� az adónem hatálya alá esik: a vállalkozás mindenfajta 

terméke és szolgáltatása
� adókulcs: a nettó díj 20 %-a 
� csökkentett, 10 % adókulcs vonatkozik pl. az 

élelmiszerekre, könyvekre, stb. 

Általános forgalmi adó



Finanszírozás

� a kezdő vállalkozásoknak problémát jelent a szükséges 
tőke biztosítása 

� alig van saját tőkéjük
� ezért különösen fontos a megfelelő üzleti terv
� fontos kérdések:

� konkrétan milyen pénzügyi eszközökre van szükség?
� hogyan lehet ezeket megteremteni (saját erő aránya)?
� támogatások?

� idegen tőke – a „3 f“
� Family - Friends – Fools (család – barátok – bolondok) 



� cégek alapításakor ill. mástól való átvételekor 
kezvezmények vehetők igénybe 

� mentesülés pl. az iparűzés bejelentése, a 
cégnyilvántartásba való bejegyzés illetéke alól,  
csökkentett bérmellékköltség fizetési kötelezettség 

� feltételek
� az adott területen első alkalommal megkezdett vállalkozói 

tevékenység (legalábbis az utóbbi 15 évben nem lehetett 
aktív)

� új céges struktúra létrehozása
� társaságoknál közrejátszik a tulajdonosi struktúra is!

� az Alsó-Ausztria Gazdasági Kamara járási kirendeltsége 
állítja ki

NEUFÖG – új vállalkozások támogatása



Unternehmerservice – kedvezményes vállalkozói 
tanácsadás 

� önálló vállalkozási tanácsadók végzik
� üzemgazdaságtani kérdésekben, szervezési és stratégiai 

feladatok körében kerülhet rá sor az egyes támogatási 
fázisok keretében:
� induló szakasz, alaptanácsadás a kiindulási helyzet és a 

tanácsadási szükséglet feltárására
� tervezési fázis a stratégia kidolgozására 
� alapítási coaching a megvalósítási fázisban 
� elmélyítő speciális tanácsadás szükség szerint

� témakörök: üzleti terv, stratégia, finanszírozás, marketing
� kiegészítés: személyes coaching és szisztematikus 

cégfelállítás



Az Alsó-Ausztriai Gazdasági Kamara (WKNÖ) 
további szolgáltatásai 

� átfogó, ingyenes cégalapítási tanácsadás, 23 járási 
kirendeltségen

� www.gruenderservice.at
� cégalapítási útmutató (Leitfaden für Gründerinnen und 

Gründer)
� letöltések (Plan4You Easy, információs anyag és  a 

szolgáltatásokhoz kapcsolódó dokumentumok)
� információs rendezvények, pl. új vállalkozók napja, EPU-

nap



Junge Wirtschaft – Fiatal Gazdaság 

� A 18 és 40 év közötti vállalkozók részére – társasági tagok 
és ügyvezetők számára egyaránt – vagyis a vállalkozói 
gondolkodású személyek részére

� hálózat
� rendezvények fiatal vállalkozók részére
� önkéntes tagság
� tartományi elnök: Mag. Thomas Hagmann
� www.jungewirtschaft.at



Köszönöm a figyelmüket!
Kérdéseikre készséggel válaszolok:

Mag. Dieter Bader
T: 02742/851/17701

E-mail: gruender@wknoe.at


